
PENSIOEN &.R 
UITKERINGS 

Aan het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning, 
t.a.v. het hoofd van de Afdeling Oorlogs
getroffenen en Herinnering WOII, 
mr. M.H. Floor 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

bijlage(n) 

datum 
30 juli 2015 

betreft telefoonnummer ons kenmerk 
hoofdlijnen werkplan 071-5356806 2015/15/IW 
2016 

Geachte heer Floor, 

Naar aanleiding van de aandachtspuntenbrief 2016 van het Ministerie van VWS, 
ontvangen door de Raad op 26 mei 2015 doe ik u hierbij de hoofdlijnen van het 
inhoudelijke werkplan 2016 van de Pensioen- en Uitkeringsraad toekomen. Zoals in de 
aandachtspuntenbrief is aangegeven kan dit werkplan kort zijn, gelet op de omvang van 
de Raad en de verplichtingen waar de Raad al aan is gehouden op grond van de Wuvo en 
de bekostigingsregeling Wuvo. 

De Raad voorziet in grote lijnen voor 2016 de volgende ontwikkelingen: 

a. Voortzetting van de overeengekomen werkzaamheden m.b.t. beleidsontwikkeling,
casuïstiekbehandeling van bijzondere dossiers en overige beleidszaken.

b. De Raad beoordeelt ieder jaar aan de hand van de te verwachten werklast voor
het komende jaar of de organisatie van de werkzaamheden bijstelling behoeft.

c. De afslanking van de Raad, zoals weergegeven in onze brief aan u van
19 november 2014, zal in 2016 starten door het aftreden van enkele leden.
Tevens zal in 2016 een begin worden gemaakt met het zoeken naar nieuwe
leden, dit in het kader van de verjonging van de Raad.

d. Integratie AOR binnen de Raad. Deze regeling behoort vanaf 1 januari 2015 tot
de verantwoordelijkheid van de Raad ( op beleidsmatig gebied en t.a.v. de
beoordeling van eerste aanvragen). Bezien zal worden in hoeverre
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deze regeling beleidsmatig en procedureel is geïntegreerd binnen de Raad en of er 
nog aandachtspunten zijn die bijzondere aandacht behoeven in 2016 en verder. 

e. De frequentie van het bestuurlijk overleg (PUR-VWS en SVB-VWS) en
kwartaaloverleg SVB-PUR zal volgens afspraak nader op elkaar worden afgestemd
en in 2016 volgens een frequentie van 1x per kwartaal worden gepland. Het
ministerie zal t.a.v. het kwartaaloverleg SVB-PUR deze afwijking van art. 8, eerste
lid Wuvo meedelen aan de Tweede Kamer in de eerstvolgende voortgangsbrief.

f. Op het gebied van de accountantskosten, bestuurskosten en de verplichtingen
t.a.v. de ex-werknemers van de Pensioen- en Uitkeringsraad voorziet de Raad op
dit moment geen bijzondere ontwikkelingen in 2016.

Hoogachtend, 

Mw. Drs. E.J. Mulock Houwer, 
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad. 
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